
(1)
Eerdere conflicten over stukwerk en werktijden hadden in 1903 grote
invloed op de bovengemiddelde bereidheid om te staken aan de Centrale
Werkplaats in Haarlem.

(2)
Religie verklaart voor een belangrijk deel de motivatie van de spoorwegstaking aan de 
werkplaats in Haarlem. Dit is een aanwijzing dat de stelling van Siep Stuurman klopt, 
waarin hij beweert dat de staking de polarisatie tussen religieuzen, socialisten en 
liberalen vergrootte en daarom bijdroeg aan de verzuiling. (Stuurman, Siep, Verzuiling, 
kapitalisme en patriarchaat: aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in 
Nederland (Nijmegen: SUN 1983). p 170)

(3)
Ondanks de politieke achtergrond van de spoorwegstaking in april 1903, vormden, net als
bij veel andere stakingen, een laag inkomen en een laag scholingsniveau belangrijke 
motieven om respectievelijk wel of niet te staken.

(4)
De variabele ‘leeftijd’ operationaliseert te veel en is daarom weinig zinvol als verklarende 
variabele in een model dat stakingsgedrag operationaliseert. Zinvoller zijn daarom 
‘omvang huishouden’ en ‘aantal dienstjaren’, hoewel deze gezamenlijk minder verklaring 
geven dan ‘leeftijd’ alleen. 

(5)
De lage power centrality van stakers in het sociale netwerk van de
werklieden droeg bij aan een vroeg verloop van de spoorwegstaking aan de
Centrale Werkplaats.

(6)
Analyse van een sociaal netwerk gebaseerd op relaties die in bronnen
zijn overgeleverd, zoals buren, familie en bestuurders, kan interessante
inzichten opleveren, ook als de informele (vriendschappelijke) relaties
onbekend zijn.

(7)
Historici zijn vooral geïnteresseerd in factoren die verklaren dat iets gebeurt, maar veel 
minder in factoren die verklaren waarom iets niet gebeurt.

(8)
Alan Turing en Tim Berners-Lee zijn de invloedrijkste uitvinders van de
twintigste eeuw.

(9)
Een freelancer was twintig jaar geleden een stoere
ondernemer, nu lijkt hij meer op een werknemer met onduidelijke rechten.

(10)
Geef me een endpoint en ik beweeg de wereld - naar Archimedes

(11)
Samen muziek maken verbindt zonder taal.


